СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Година XXMM–Број 4.

ТЕМЕРИН 13.03.2020.

Примерак 100,00 динара

69.
На основу члана 27. став 10. Закона о Јавној својини (''Службени гласник
Републике Србије'' број 72/11,88/13,105/14 и 104/2016 и
др закон
108/2016,113/2017 и 95/2018), члана 99. став 12. Закона о планирању и
изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' број 72/2009, 81/2009 , 64/2010
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, Одлука УС, 50/2013 Одлука УС, 98/2013 Одлука
УС, 132/2014,145/2014,83/18,31/2019,37/2019 и 9/2020 ) члана 17. став 3.Одлуке
о условима прибављања и отуђења непокретности у јавној својини и
располагања стварима у јавној својини општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'' број 14/2013 и 3/2015,27/2016,30/2016 испр.), члана 40 тачка
33. Статута Општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 5/2019)
Скупштина општине Темерин на 45. седници
одржаној дана
13.03.2020. године, доноси
ОДЛУКУ
О ПРЕДЛОГУ ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДА
ДОНЕСЕ
ОДЛУКУ О
ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ СА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У КОРИСТ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 7355/3 и
7355/4 КО ТЕМЕРИН , БЕЗ НАКНАДЕ
Члан 1.
ПРЕДЛАЖЕ СЕ Влади Републике Србије пренос права јавне својине са
општине Темерин на Републику Србију на
катастарским парцелама број
7355/3 површине 3ха 46а 64м2, и 7355/4 површине 7ха 25а 10м2, обе
уписане у Лист непокретности бр. 10479 к.о. Темерин, без накнаде
Члан 2.
На основу Просторног плана општине Темерин (''Службени лист општине
Темерин'' број 21/2014) Плана детаљне регулације зоне ,,Иланџа'' у општини
Темерин,(''Службени лист општине Темерин'' број 12/2007) и Измене и допуне
Плана детаљне регулације зоне ,,Иланџа'' у општини Темерин(''Службени
лист општине Темерин'' број 11/2019) парцеле број 7355/3 и 7355/4 к.о.
Темерин намењене су радној зони ,,ИЛАНЏА,, у општини Темерин.
Предметне парцеле се налазе у насељу Темерин у ванграђевинском реону,
нису изграђене и инфрастуктурно нису опремљене.
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Члан 3.
Оправданост и целисходност пренос права јавне својине са општине
Темерин на Републику Србију на непокретности из члана 1. ове Одлуке
је у чињеници да доношењем ове Одлуке ће се створити основ за
реализацију и финансирање Пројекта успостављања Националног
истраживачко-образовног
центра
иновационих
технологија
у
пољопривреди''Agro-Campus,,Темерин. Општина Темерин, као место развоја
поменутог Пројекта ће добити један центар окупљања стручњака и учесника
различитих манифестација, конференција и сајмова чиме би се подигао и
потенцијал конференцијског туризма који ће додатно допринети на
аутентичност и препознатљивости Темерина.
Члан 4.
Комисија за спровођење поступка за прибављање непокретности у јавни
својину, отуђење непокретности из јавне својојине и давање у закуп
непокретности у јавној својини општине Темерин је након донете Одлуке
Општинског већа општине Темерин о покретању поступка преноса права јавне
својине предметних парцела прибавила је потребну документацију утврдила
законски осниов преноса права јавне својине, сачинила записник који је
достављен уз нацрт ове Одлуке.
Члан 5.
Овлашћује се Председник општине да по претходно прибављеном
мишљењу Општинског правобраниоца, након донете Одлуке Владе
Републике Србије о преносу права јавне својине са општину Темерин на
Републику Србију на земљишту из члана 1. ове Одлуке, закључи
одговарајући уговор са представником Републичке дирекције за имовину
Републике Србије.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
,,Службеном листу општине Темерин''

објављивања у

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 27. ст.10. Закона о jавној својини (''Службени гласник Републике
Србије'' број 72/11,88/2013 и 105/2014,104/2016,108/2016,113/2017 и 95/2018)
регулисано је да о прибављању ствари и располагању стварима/што
подразумева и пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине / под
услима прописаним законом,одлучује орган јединице локалне самоуправе
одређен у складу са законом, статутом јединице локалне самоуправе.
Чланом 99. став 12. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник

Број 4

Службени лист општине Темерин

13.03.2020.

Страна 3

Републике Србије'' број 72/2009, 81/2009 , 64/2010 УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013, Одлука УС, 50/2013 Одлука УС, 98/2013 Одлука УС,
132/2014,145/2014,83/18,31/2019,37/2019 др. закон је регулисано између осталог
да јединица локалне самоуправе може отуђити грађевинскo земљиште по цени
која је мања од тржишне цене или отуђити без накнаде када се ради о
реализацији пројеката за изградњу објеката од значаја за Републику
Чланом 17. став 3.Одлуке о условима прибављања и отуђења непокретности у
јавној својини и располагања стварима у јавној својини општине Темерин
(''Службени лист општине Темерин'' број 14/2013 и 3/2015,27/2016,30/2016 испр.)
је регунисано да Општинско веће општине Темерин утврђује Предлог
одлуке о преносу права јавне својине на другог носиоца јавне својине и
доставља Скупштини Општине, ради доношења ,
Чланом 40. став 1. тачкa 33. Статута Општине Темерин је регулисано да
Скупштина општине одлучује о прибављању и отуђењу непокретности у јавној
својини Општине, заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини
општине као и о преносу права јавне својине на другог носиоца права јавне
својине .
Просторним планом општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број
21/2014)
Планом детаљне регулације зоне ,,Иланџа'' у општини
Темерин,(''Службени лист општине Темерин'' број 12/2007) и Изменом и допуном
Плана детаљне регулације зоне ,,Иланџа'' у општини Темерин(''Службени лист
општине Темерин'' број 11/2019) парцеле број 7355/3 и 7355/4к.о. Темерин
намењене су радној зони. Предметне парцеле се налазе у насељу Темерин у
ванграђевинском реону, нису изграђене и инфрастуктурно нису опремљене.
Комисија за спровођење поступка за прибављање непокретности у јавни својину,
отуђење непокретности из јавне својојине и давање у закуп непокретности у
јавној својини прибавила је Лист непокретности, Информацију о локацији
Одељења за урбавизам стамбено-комуналне послове и заштиту животне
средине Општинске управеТемерин од 11.03. 2020. године под бр,. 353-1/202049-04, Пројекат оснивања Националног истраживачко образовног центра
иновативних технологија ,,Agro Campus,, и сачинила је записник као и Нацрт
одлуке
о
предлогу
Влади
Републике
Србије
О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ СА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН НА
РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 7355/3 и 7355/4
КО ТЕМЕРИН , БЕЗ НАКНАДЕ.
Чланом 3. ове Одлуке је утврђен оправданост и целисходност отуђења
предметне непокретности
путем преноса права јавне својине са општине
Темерин на Републику Србију као другог носиоца права јавне својине
непосредном погодбом-без накнаде
Посебно се истиче да је Влада Републике Србије дана 20. децембра 2019.
године под 05 бр.451-12764/2019 донела Закључак по којем Вада је сагласна
са оквирним споразомом о условима и начину заједничке реализације и
финансирања пројекта успостављања националног истраживачко-образовног
центра иновационих технологија у пољопривреди''Agro-Campus,,Темерин као и
да ће се исти ради реализације доставити Министарству просвете,науке и
технолошког развоја,које ће по један примерак овог Закључка доставити
Министарству пољопривреде,шумарства и водопривреде, Министарству
рударства и енергетике, Покрајинском секретаријату за пољопривреду,

Број 4

Службени лист општине Темерин

13.03.2020.

Страна 4

водопривреду и шумарство, Покрајинском секретаријату за високо образовање и
научно истраживачку делатност, Општини Темерин, Пољопривредном
факултету Универзитета у Нивом Саду.
Напомиње се да је дана 25.02. 2020. године општина Темерин упутила захтев
Влади Републике Србије за добијање претходне сагласности за отуђење
грађевинског земљишта преносом права јавне својине са општине Темерин на
Републику Србију , без накнаде. Републичка дирекција за имовину Републике
Србије под 06 бр.464-500/2020 од 4.марта 2020. године је у вези предметног
поступка обавестила општину Темерин да у циљу даљег поступка по захтеву
општине Темерин потребно је да наведеној Дирекцији општина Темерин
достави образложену одлуку надлежног органа општине којом Влади
предлаже пренос права јавне својине са општине Темерин на Републику
Србију на кат. парцелама бр. 7355/3 и 7355/4, обе у к.о. Темерин.
С обзиром на изнето предлаже се Скупштини општине да након расправе
деонесе Одлуку о преносу права јавне својине општине Темерин на Републику
Србију као другог носиоца права јавне својине, без накнаде у предложеном
тексту.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:06-15-1/2020-01
Дана:13.03.2020.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
Роберт Пастор, с.р.

70.
На основу члана 99. став 2. Закона о планирању и изградњи (''Службени
гласник Републике Србије'' број 72/2009, 81/2009(исправка), 64/2010(УС),
24/2011, 121/2012, 42/2013(УС), 50/2013(УС), 98/2013(УС), 132/2014, 145/2014,
83/2018 и 31/2019,37/2019 и др. закони и 9/2020), члана 5. став 2. Уредбе о
условима, начину и поступку под којима локална самоуправа може да отуђи или
да у закуп грађевинско земљиште по ценој мањој од тржишне цене, односно
закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене
непокретности (''Службени гласник Републике Србије'' број 61/2015, 88/2015,
46/2017 и 30/2018), члана 10. Одлуке о условима прибављања и отуђења
непокретности у јавној својини општине Темерин (''Службени лист општине
Темерин'' број 14/2013, 3/2015 и 27/2016), члана 70. став 1. тачка 22. Статута
Општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број 5/2019),
Општинско веће општине Темерин, на 160. седници одржаној 12.03.2020.
године доноси
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ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРЕНОСА ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ СА
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У КОРИСТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА КАТАСТАРСКИМ
ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 7355/3 и 7355/4 К.О. ТЕМЕРИН БЕЗ НАКНАДЕ

I
ПИХВАТА СЕ ПИСМО О НАМЕРАМА Истраживачко-образобног центра у
пољопривреди ,,Аgro Campus,, Темерин и п р и с т у п а се покретању поступка
преноса у права јавне својине са општине Темерин на Републику Србију и то на
катастарским парцелама број 7355/3 и 7355/4 к.о. Темерин, без накнаде, обе
уписане у Лист непокретности бр. 10479 к.о. Темерин, без накнаде.
У достављеном Писму о намерама наводи се да због потребе проширења
поводом реализације пројекта успостављања Националног истраживачкогобзазовног центра иновационих делатности у пољопривреди-Темерин, где је у
оквиру гране говедарства предвиђено и гајење говеда товних раса по систему
крава-теле, при чему је за даљу реализацију неопходан пренос права својине са
општине Темерин на Републику Србију на наведеним парцелама.
II
Комисија за спровођење поступка за прибављање непокретности у јавни
својину, отуђење непокретности из јавне својојине и давање у закуп
непокретности у јавној својини општине Темерин, ће прибавити сву потребну
документацију, утврдити законски основа за доношење Одлуке којим се
предлаже Влади Републике Србије пренос права јавне својине са општине
Темерин на Републику Србију и то на катастарским парцелама број 7355/3 и
7355/4 к.о. Темерин, без накнаде.
По окончаном поступку Комисија ће доставити Општинском већу општине
Темерин записник са Нацртом одлуке којим се Влади Републике Србије
предлаже пренос права јавне својине из претходног става.
III
У предметном поступку преноса права јавне својине у свему ће се
поступити према одредбама Закона о јавној својини,Закона о планирању и
изградњи, Одлуке о условима прибављања и отуђења непокретности у јавној
својини општине Темерин и Уредбе о условима, начину и поступку под којима
локална самоуправа може да отуђи или да да у закуп грађевинско земљиште по
ценој мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове,
начин и поступак размене непокретности.
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IV
Одлуку о предлогу, односно Решење о отуђењу путем преноса права јавне
својине неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Темерин
из тачке I ове Одлуке донеће Скупштина општине Темерин.
V
Ова Одлука ће се објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/20-48-2-01
Дана:12.03.2020. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.

71.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/07 и 83/14-др закон), члана члана 70. Статута
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број 5/2019), члана 178.
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе (“Службени гласник Републике Србије” број 21/2016, 113/2017,
95/2018 и 113/2017-др.закон) и члана 45. став 1. Пословника Општинског већа
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број 13/08),
Општинско веће општине Темерин, на 160. седници одржаној 12.03.2020.
године, донело је следеће

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника Жалбене комисије
I
Јасмина Благојевић се разрешава дужности председника Жалбене
комисије.
II
Гордана Бараћ се именује за председника Жалбене комисије.
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III
Ово решење ће се објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:06-1/20-48-6-01
Дана:12.03.2020. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.

72.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/07 и 83/14-др. закон), члана 29. став 1. Закона о
јавној својини (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 70. Статута општине
Темерин (''Службени лист општине Темерин'', број 5/2019) и члана 12.
Пословника Општинског већа општине Темерин (''Службени лист општине
Темерин'', број 13/08),
Општинско веће општине Темерин, на 160. седници одржаној 12.03.2020.
године, донело је следећe
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА КОМИСИЈЕ ЗА
ПРОЦЕНУ ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ ИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА И ПРИПАДАЈУЋИХ ОБЈЕКАТА
I
У Комисију за процену тржишне вредности изграђеног грађевинског
земљишта и припадајућих објеката (у даљем тексту: Комисија), именују се:

1. Никола Хархаји, маст. инж. грађ. РЕВ проценитељ – председник,
2. Младен Зец, дипл. економиста, локална пореска администрација – члан,
3. Нина Срдић, маст. економиста, локална пореска администрација – члан
и
4. Јадранка Ковачевић, одељење за друштвене делатности – секретар.
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II
Задатак Комисије је да на основу прикупљених података, релевантних за
утврђивање тржишне цене непокретности и извршене теренске контроле, утврди
процењену тржишну цену непокретности неопходну у поступку прибављања
непокретности у јавну својини, и отуђењу непокретности из јавне својине
општине Темерин, по захтеву надлежног одељења општинске управе Темерин
за имовинско-правне послове.
III
Накнада за процену изграђеног грађевинског земљишта са породичним
стамбеним објектом износиће за председник Комисије 15.000,00 динара, за
чланове 5.000,00 динара и за секретара 3.000,00 динара по завршеном
предемту.
IV
Накнада за процену изграђеног грађевинског земљишта са објектом
намењеним за обављање одређене делатности износиће за председник
Комисије 25.000,00 динара, за чланове 5.000,00 динара и за секретара 3.000,00
динара по завршеном предемту.
V
Ово решење ће се објавити у “Службеном листу општине Темерин”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/20-48-5-01
Дана:12.03.2020. Године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЂУРО ЖИГА, с.р.

73.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2020. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 23/2019 и
1/2020),
Председник општине Темерин дана 05. марта 2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
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Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2020.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 23/2019 и 1/2020),
Раздео
4 – Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602),
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
Програмска активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009), апропријација
економске класификације
499 – Средства резерве, на позицији 78 –
Текућа резерва, одобравају се додатна средства за Општинску управу, Програм
7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура (0701), Програмска
активност – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре (0701-0002) у
износу од 744.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава за услугу
превоза каменог агрегата гранулације и услугу ангажовања радне машине.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 4.
Општинска управа, Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура (0701), Програмска активност – Управљање и одржавање
саобраћајне инфраструктуре (0701-0002), функција 620 – Развој заједнице,
апропријација економске класификације 423 – Услуге по уговору, на позицији
133 у износу од 600.000,00 динара и апропријација економске класификације 424
– Специјализоване услуге, на новоутврђеној позицији 133/1 у износу од
144.000,00 динара.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа
Одељење за буџет, финансије и трезор.

Темерин –

4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2020-41-01
Дана: 05.03.2020. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

74.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2020. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 23/2019 и
1/2020),
Председник општине Темерин дана 05. марта 2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
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1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2020.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 23/2019 и 1/2020),
Раздео
4 – Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602),
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
Програмска активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009), апропријација
економске класификације
499 – Средства резерве, на позицији 78 –
Текућа резерва, одобравају се додатна средства за Општинску управу, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), Програмска активност –

Функционисање локалне самоуправе и градских општина (0602-0001) у
износу од 1.800.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава за
израду пројектно техничке документације, ради санирања стања након пожара
на објектима на стадиону у Бачком Јарку.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 4.
Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602),
Програмска активност – Функционисање локалне самоуправе и градских
општина (0602-0001), функција 130 – Опште услуге, апропријација економске
класификације 511 – Зграде и грађевински објекти, на позицији 72 у износу од
1.800.000,00 динара.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа
Одељење за буџет, финансије и трезор.

Темерин –

4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2020-42-01
Дана: 05.03.2020. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

75.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2020. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 23/2019 и
1/2020),
Председник општине Темерин дана 06. марта 2020. године, доноси
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РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2020.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 23/2019 и 1/2020),
Раздео
4 – Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602),
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
Програмска активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009), апропријација
економске класификације
499 – Средства резерве, на позицији 78 –
Текућа резерва, одобравају се додатна средства за Општинску управу, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602), Пројекат – Агенција за
развој општине Темерин – у ликвидацији (0602-0024) у износу од 95.000,00
динара на име обезбеђења додатних средстава за исплату обавеза по уговору
за ликвидационог управника Агенције за развој општине Темерин.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 4.
Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602),
Пројекат – Агенција за развој општине Темерин – у ликвидацији (0602-0024),
функција 130 – Опште услуге, апропријација економске класификације 423 –
Услуге по уговору, на позицији 76.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа
Одељење за буџет, финансије и трезор.

Темерин –

4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2020-44-01
Дана: 06.03.2020. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.

76.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине
Темерин за 2020. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 23/2019 и
1/2020),
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Председник општине Темерин дана 06. марта 2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2020.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 23/2019 и 1/2020),
Раздео
4 – Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602),
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
Програмска активност – Текућа буџетска резерва (0602-0009), апропријација
економске класификације
499 – Средства резерве, на позицији 78 –
Текућа резерва, одобравају се додатна средства за Општинску управу,
Програм 2 – Комуналне делатности (1102), Пројекат – Изградња надстрешнице
на капели у Бачком Јарку
(1102-0011) у износу од 1.210.000,00 динара на име
обезбеђења додатних средстава за изградњу надстрешнице на капели у Бачком
Јарку.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру
Раздела 4.
Општинска управа, Програм 2 – Комуналне делатности (1102), Пројекат –
Изградња надстрешнице на капели у Бачком Јарку
(1102-0011),
функција 620 – Развој заједнице, апропријација економске класификације 511 –
Зграде и грађевински објекти, на позицији 144.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа
Одељење за буџет, финансије и трезор.

Темерин –

4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2020-47-01
Дана: 06.03.2020. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ђуро Жига, с.р.
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С А Д Р Ж А Ј
ОДЛУКА

69.

70.

О ПРЕДЛОГУ ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДА ДОНЕСЕ
ОДЛУКУ О
ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ СА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У
КОРИСТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА КАТАСТАРСКИМ
ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 7355/3 и 7355/4 КО ТЕМЕРИН , БЕЗ
НАКНАДЕ
ОДЛУКА
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРЕНОСА ПРАВА ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ СА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У КОРИСТ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 7355/3 и
7355/4 К.О. ТЕМЕРИН БЕЗ НАКНАДЕ

1.

4.

РЕШЕЊЕ
71.

о разрешењу и именовању председника Жалбене
комисије

6.

РЕШЕЊЕ
72.

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА
КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ
ИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И
ПРИПАДАЈУЋИХ ОБЈЕКАТА

7.

73.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

8.

74.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

9.

75.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

10.

76.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

11.

***

Издавач: Скупштина општине Темерин
Одговорни уредник: Милица Миланков, секретар Скупштине општине Темерин
Годишња претплата: 1.500,00 динара.
Жиро рачун број: 840-742351843-94
по моделу 97 63-238
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Прималац: Општинска управа Темерин
Сврха дознаке: За ''Службени лист општине Темерин''
Телефон број: 021/ 843-888
Штампа: Општинска управа општине Темерин
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